
 

LEKSEHJELP       
- Et frivillig og gratis tilbud  

 
Kommunen skal tilby leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a. Formålet med leksehjelpa er å gi 
eleven støtte til læringsarbeidet, opplevelse av mestring og gode rammer for selvstendig 
arbeid. Leksehjelpa er ikke en del av opplæringa til eleven, men skal ses i sammenheng med 
opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. Foreldrene har fortsatt ansvar for 

at lekser blir gjort. Skolen anbefaler at foresatte sjekker lekser, og at de følger opp leseleksene 
spesielt.  
Siden det er skolen som har ansvaret for elevene når de er på leksehjelpen, har vi behov for 
bindende påmelding. Dersom ditt barn ikke skal delta på leksehjelpen en dag, ber vi om 
skriftlig beskjed via Mobilskole. Om eleven ikke dukker opp vil det bli etterspurt. Endringer og 
avmeldinger meldes skriftlig til kontaktlærer.  
I år er det Linda Lehne som veileder elevene på leksehjelp. 

På skolen har vi dialog om hvordan leksehjelpen fungerer, og skolens ledelse tar kontakt med 

foreldrene dersom det skulle være ting vi bør snakke om. Foreldrene kan selvfølgelig også stille 

spørsmål til skolens ledelse om organisering og gjennomføring. 

For hvem? 

2.-4. trinn har oppstart i uke 36. Vi utvider tilbudet til å omfatte 1. trinn etter hvert, da erfaring 

viser at dette har liten hensikt i starten.   

 

Når? 

Tirsdager  12.50 -13.50   Torsdager 14.45-15.45 

 

PLAN FOR DAGENE: 
Elevene jobber etter egen plan og får den hjelp det er mulig å gi, i det tidsrommet som er avsatt. 
Elevene må etter leksehjelpen hentes, selv gå hjem eller gå på SFO om de har plass den dagen. 

 
AVTALER OM EKSTRA ARBEID: 
Dersom elevene trenger pause i leksearbeidet eller blir ferdig før tida, skal tida brukes til faglig 
stillejobbing som lesing, f.eks i småbøker, blader, spill og lignende. 
 
MVH 
Mette Berget Grøterud 
Inspektør Sysle skole 
 
SVARSLIPP – SENDES SKOLEN:  

 
PÅMELDING LEKSEHJELP: 
 
VI ØNSKER Å BENYTTE OSS AV TILBUDET: 

 TIRSDAG   12.50 -14.00  □ 

 TORSDAG 14.45-15.45   □ 

 
ELEVENS NAVN:     ÅRSTRINN: 


